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СОМАТИЧНИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ, 
ПРЕДСТАВЯЩИ РЕЧЕВАТА АКТИВНОСТ 
В БЪЛГАРСКИЯ И АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

Abstract: Verbality is a characteristic feature of human consciousness. Our ability 
to produce speech is due to complex, multilevel, psycho-physiological system. We will 
look at the concept of speech from the point of view of presenting the specific features 
of speaking activities in language. Phraseological correlation between organs of speech 
and speaking activities is universal. External (lips, mouth and tongue) as well as internal 
(throat) human organs of speech could take part in presentation of the conceptual field: 
speech, speaking activities. A substantial similarity occurs at the semantics of the somatic 
phraseological units of the two languages. It is due to somatic components, displaying high 
semantic generative activity.
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Соматичните фразеологизми (СФ) транслират универсално за различни-
те езикови закони осмисляне на обкръжаващия ни свят. На тях се признава 
ролята в участието им на не малък обем от фразеологичната система. Те се 
отнасят към широко употребяваната лексика и към фонда на основополага-
щите лексеми. СФ широко функционират както в разговорната реч, така и в 
художествената литература. Продуктивността на някои от тях е неочаквано 
висока. Десетки фразеологизми имат в своя състав не един, а два соматични 
компонента. Тяхната универсална природа, функционална значимост предпо-
лага висока културна информативност.

Една от принципните характеристики на човешкото съзнание се явя-
ва неговата вербалност. Способността на човека да поражда реч е сложна, 
многостепeнна, психофизиологична система. В този случай речта ни инте-
ресува от гледна точка на представянето в езика на особеностите на речевата  
дейност. 

Фразеологичната корелация между речевите органи и речевата активност 
е универсална. В представянето на концептуалното поле реч, речева дейност 
могат да участват както външни (устни, уста), така и вътрешни (език, гърло) 
речеви органи на човека.

Много изследователи на фразеологията описват различни тематични гру-
пи на фразеологични единици (ФЕ). Например: фразеологизми обозначаващи 
черти на характера, свойства, качества на човека; фразеологизми изразяващи 
емоции и т.н. Тук аз си позволих да ги обединя и да анализирам ФЕ по след-
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ните тематични групи: 1. Характеристика на човек; 2. Емоции и състоя-
ние на човек; 3. Действия на човек; 4. Обстоятелствена характеристика 
– места, мерки, степени, образ на действието.

УСТА

1. Характеристика на човек

Например: 
бълг.:  „с жълто около /на/ устата“ – много млад, незрял, неопитен

 „едно ми /е/ на устата, /а/ друго /ми е/ на сърцето“ – неискрен, 
лицемерен съм, не говоря това, което чувствам

 „давам си / дам си залъка от устата“ – жертвоготовен съм, ли-
шавам се от най-необходимото в полза на някого

англ.: “have a big mouth” – много плямпаш, плещиш

2. Емоции и състояние на човек

Например: 
бълг.:  „прехапвам / прехапя си устата“ – занемявам в момент на силно 

преживяване
 „мазоли ми излязоха на устата“ – омръзна ми, дотегна ми да го-

воря, да повтарям едно и също
 „надувам / надуя устни“ – разсърдвам се, нацупвам се, намусвам се
 „оставам с отворена уста“ – силно се изненадвам, удивявам, 

изумявам се от нещо
англ.: “foam at the mouth” – беснея, побеснявам, с пяна на уста

“down in the mouth” – клюмнал, омърлушен 
“one’s mouth waters” – 1. текат ми слюнките; 2. светнаха ми очите, 

останаха ми очите

3. Действия на човек

Например: 
бълг.:  „развързвам / развържа устата си“ – започвам да говоря много 

без задръжки, без да се съобразявам, че не всичко е уместно, 
подходящо за казване

„изкривявам / изкривя си устата“ – лъжа, не казвам истината
 „изтръгвам / изтръгна залъка от устата“ – безмилостно ограб-

вам някого, лишавам го от последните средства за препитание
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 „зяпам в устата / зяпнал съм в устата“ – 1. с голямо внимание и 
прехласнато слушам това, което някой ми говори; 2. изпълня-
вам волята и желанието на някого, стремя се да му угодя

англ.: “give mouth to smth.” – изразявам нещо гласно
“shut smb.’s mouth” – заставям някого да мълчи, затварям устата 

на някого
“make smb.’s mouth water” – 1. възбуждам нечий апетит; 2. предиз-

виквам интерес

4. Характеристика на ситуацията

бълг.:  „с пяна на уста“ – 1. с яд, със злоба; 2. най-енергично, разпалено
 „с половин уста“ – едва чуто, тихо, стеснително
 „от уста на уста“ – от човек на човек за нещо, направило силно 

впечатление, за което много се говори
англ.: “from mouth to mouth” – от човек на човек

Тази е най-многобройната подгрупа, тъй като устата на човек се явява 
основен орган за произвеждане на реч и речева дейност. Забелязват се доста 
синонимни значения между двата езика, а така също и омонимни характерис-
тики на фразеологичните единици. Разбира се, има и наличие на фразеоло-
гизми, свързани с вкусовите рецептори.

ЕЗИК

1. Характеристика на човек

Например: 
бълг.:  „дълъг ми е езикът“ – говоря много, без задръжки, не се съобразя-

вам, че не всичко е уместно, подходящо за казване
 „остър ми е езикът“ – рязък, злъчен, хаплив съм в приказките
 „зли/те/ езици“ – хора, които разпространяват клевети, клюки, 

сплетни
 „вързан ми е езикът“ – не мога, не умея да говоря, да се изразявам 

добре
англ.: “have a glib tongue” – имам дар слово, умея да говоря

“have a long tongue” – имам дълъг език, приказлив, бъбрив съм
“have an oily tongue” – ласкателен съм, мед ми капе от устата
“have a sharp tongue” – имам остър език, язвителен съм 
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2. Емоции и състояние на човек

Например: 
бълг.:  „глътвам си/ глътна си езика“ – загубвам способност да говоря, 

занемявам в момент на силни емоции
 „изплезвам / изплезя език“ – изморявам се, изтощавам се от непо-

силен труд, напрежение
 „езикът ми се плете / преплита“ – говоря неразбрано, защото съм 

пиян, уплашен, смутен
англ.: “have lost one’s tongue” – онемявам, глътвам си езика

“keep a civil tongue in one’s head” – говоря вежливо, учтиво
“call smb. everything one can lay one’s tongue to” – ругая някого, 

правя някого на мат и маскара
“one could bite one’s tongue off” – готов да си отхапе езика от яд за 

своята бъбривост

3. Действия на човек

Например: 
бълг.:  „намираме общ език“ – достигаме до разбирателство

 „развързвам езика на някого“ – накарвам някого да говори, да 
каже нещо, което не желае

 „глътвам си езика“ – загубвам способност да говоря
 „държа си езика зад зъбите“ – съзнателно спирам да говоря, за да 

не кажа нещо, което не трябва
англ.: “have lost one’s tongue” – онемявам, глътвам си езика

“one’s tongue runs nineteen to the dozen” – говори, без да спира, 
дрънка като кречетало, устата му мели без прекъсване

“loosen smb.’s tongue” – развързвам езика на някого
“wag one’s tongue” – дрънкам, сплетнича, клюкарствам

4. Характеристика на ситуацията

Например: 
бълг.:  „попадам на езика на“ – ставам обект на одумки, клюки, насмешки

„дойде ми на езика“ – независимо от волята на говорещия се казва 
нещо, в момента ми хрумва нещо и го изричам
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англ.: “on the tongues of men” – на устата на всички
“tongue in one’s cheek” – неискрено, лицемерно, иронично, на-

смешливо
“tongues wag” – тръгнаха клюки

Тук повечето ФЕ са натоварени с негативна конотация и любопитно е как 
и в двата езика съществуват синонимни фразеологизми с конотативно значе-
ние: клюкарствам, сплетнича, и то не само „аз“, но и обществото ме одумва 
и клюкарства.

УСТНИ

1. Характеристика на човек

Например: 
бълг.: авторката не е открила такива ФЕ
англ.: “a stiff upper lip” – издръжливост, мъжество
          “ripe lips” – червени устни, свежи, сочни устни

2. Емоции и състояние на човек

Например: 
бълг.: „пресъхват ми / пресъхнат ми устните“ – от силно вълнение, 

уплаха усещам сухост в устата си
 „прехапвам / прехапя устни“ – силно се изненадвам, учудвам или 

се уплашвам, смущавам от нещо, което никак не съм очаквал
 „стискам / стисна устни“ – 1. сърдит съм, недоволен съм от нещо

англ.: “carry (keep) a stiff upper lip” – не падам духом, държа се гордо, 
твърдо

“bite one’s lip” – прехапвам устни
“curl one’s lip”– презрително свивам устни

3. Действия на човек

Например: 
бълг.:  „стискам / стисна устни“ – 2. въздържам се, възпирам се да кажа 

нещо
 „надувам / надуя устни“ – разсърдвам се, нацупвам се, намусвам 

се
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англ.: “button one’s lip” – не си отварям устата, държа си езика зад зъбите
“escape smb.’s lip” – изплъзна се от езика на някого
“leap / rush/ to smb.’s lip” – някой заговаря бързо, без да се замисли
“lick / smack/ one’s lip” – облизвам се, предчувствам удоволствие
“not to open one’s lip” – не проговарям, не проронвам дума

4. Характеристика на ситуацията

Например: 
бълг.: авторката не е открила такива ФЕ
англ.: “be on(all) the lip” – не слиза от хорските уста, всички говорят за 

нещо или някого
“none of your lip!” – стига! не с този нахален тон

В тази подгрупа имаме сравнително минимален брой СФ и в двата езика. 
Интересното при тях е, че в сравнение с общия брой има доста ФЕ, вербали-
зиращи мимики. Тъй като семантичното значение в невербалния език зависи 
основно от комуникативната ситуация, тук виждаме прескачане на една ФЕ 
от една тематична група в друга.

ГЪРЛО

1. Характеристика на човек

Например: 
бълг.:  авторката не е открила такива ФЕ
англ.:  “a throat of brass” – силен, груб глас = ерихонска тръба

2. Емоции и състояние на човек

Например: 
бълг.: „застава ми / застане ми буца на /в/ гърлото“ или „засяда ми / 

заседна ми буца на гърлото“ –внезапно изпитвам силна мъка, 
остра душевна болка

„пресъхва ми / пресъхне ми гърлото“ – от силно вълнение, уплаха 
усещам сухост в устата

„продирам си / продера си гърлото“ – пресипвам, преграквам от 
викане

англ: “full to the throat” – сит, заситен, препълнен
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3. Действия на човек

Например: 
бълг.:  „оплаквам си гърлото“ – пийвам малко количество алкохол

 „вземам / взема от гърлото“ – безмилостно ограбвам някого
 „хващам за гърлото“ – измъчвам някого, насилствено принужда-

вам някого да извърши нещо
англ.: “cut the throat” – 1. прегризвам гръкляна, унищожавам някого; 2. 

слагам край на нещо, провалям нещо
“catch by the throat” – хващам за гърлото, принуждавам някого за 

нещо
“jump down smb.’s throat” – възразявам някому, запушвам устата на 

някого, прекъсвам някого рязко

4. Характеристика на ситуацията – такива ФЕ не се срещат

Минимален брой са ФЕ и в тази подгрупа. Липсата на фразеологизми от 
двата езика в четвъртата група доказва универсалността на човешкото въз-
приятие за света, но от друга страна липсата на ФЕ само от български език в 
първата група показва и своеобразието на образа на света на етнокултурното 
съзнание.

Тук искам да включа и конотативното значение на „чене“, което има пря-
ко отношение към речевия акт. В групите 1. Характеристика на човек и 2. 
Емоции и състояние на човек не се откриват.

3. Действия на човек

Например: 
бълг.:  „играе ми ченето“; „работи ми ченето“; „сече ми ченето“; „имам 

чене“ – умея да приказвам, да разказвам, да говоря убедително
„мели ми ченето“ – прекалено много, непрекъснато говоря, дрън-

кам, много съм бъбрив
„разчеква ми се / разчекне ми се ченето“; „разглобяват / разгло-

бят ми се ченетата“ – 1. говоря много, в продължение на 
много време; 2. изморявам се от говорене

4. Характеристика на ситуацията

Например: 
бълг.:  „не искам чене назаем“ – мога винаги да намеря подходящ отго-

вор, знам какво да отговоря, мога винаги да се защитя
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Тъй като тези ФЕ са само осем на брой и всъщност всичките, без една, са 
в синонимни отношения, те не участват във всички тематични групи. По пре-
зумпция денотатът „чене“ има негативна конотация, която обаче не се изра-
зява в значението на фразеологизмите, образувани с нея. На английски обаче 
думата „чене“ се превежда като “jaw”, което означава и „челюст“, която не е 
натоварена с негативна конотация, не е просторечие, нито е сленг. Освен това 
СФ, съдържащи номинат “jaw”, нямат отношение към речевия акт, те носят 
различно семантично съдържание. От общо осем само една ФЕ носи такъв 
заряд “hold your jaw!”– затваряй си устата! мълчи!

СФ предават сложна, многоаспектна информация за етноса, езиковото 
съзнание, неговото културно и битово своеобразие. Те възникват в резултат 
на преносното осмисляне на словосъчетания, наричащи различни действия 
и състояния, свързани с частите на тялото. Тяхното съвпадение или близост 
в различните езици определят способността на техните носители да видят 
сходство в отделните страни на разнообразните явления. Много СФ са свър-
зани в своя произход с различни фактори от физически или психофизиологи-
чески характер, които се явяват общи за съпоставящите два езика. Наличието 
на синонимни връзки между двата изследвани езика затвърдяват идеята, че 
познанието на действителността има интернационален характер. От друга 
страна знаем, че идиоматиката определя национално-културната специфика 
на даден език. Това противоречие, твърди проф. Алефиренко, се дължи на 
факта, „че неповторимостта има особен резултат, свойствен само на дадена 
културна система на организация на елементите на опита, които сами по себе 
си невинаги се явяват уникални и се повтарят в различните култури“ (Алефи-(Алефи-Алефи-
ренко 2009: 159).
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